
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за приемане на ученици в І клас за учебната 2022/2023 година. 

 

   

Обявяване списъците на записаните в 

първи клас ученици по паралелки и 

свободните места след второ 

класиране. 

 
15.06.2022 г. 

16:00 часа 

Фоайе I eтаж; 

сайт на 

училището 

 

Записване на учениците приети на второ 

класиране 

17- 20.06.2022 г. 

От 8:30 ч. до 

16:00 ч. 

 
кабинет 211 

Обявяване на свободните места за трето 

класиране 

21.06.2022 г. 

16:00 часа 

Фоайе I eтаж; 

сайт на училището 

Попълване на свободните места след 

трето класиране 
От 22.06.2022 г. кабинет 211 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност Срок Място 

Приемане на заявления за записване на 

ученици в I клас  

09 – 31.05.2022 г. 

От 8:30 ч. до 

16:00 ч. 

кабинет 211 

Обявяване на списъците с класираните 

ученици /първо класиране/ 

03.06.2022 г. 

до 16:00 часа 

Фоайе I eтаж; 

сайт на 

училището 

Записване на учениците в І клас чрез 

предоставяне оригинала на 

Удостоверение за завършена 

подготвителна група 

06 – 08.06.2022 г. 

От 8:30 ч. до 

16:00 ч. 

 

кабинет 211 

Обявяване на свободните места 

след първо класиране 

09.06.2022 г. 

до 16:00 часа 

Фоайе I eтаж; 

сайт на 

училището 

Приемане на заявления за участие във 

второ  класиране 

10 – 13.06.2022 г. 

От 8:30 ч. до 

16:00 ч. 

 

кабинет 211 



 

 

КРИТЕРИИ  

за прием на ученици в І клас на ОУ „Иван Вазов”,  

когато броят на кандидатстващите деца е по-голям от броя на 

обявените за прием места. 

 

 

№ Критерии Точки Необходими документи 

 

 

 
1 

Регистриран постоянен/настоящ 

адрес на родителите/настойниците 

в района на училището: 

I група 

II група 

III група 

IV група 

 

 

 
35 

30 

25 

20 

 

Документ за самоличност /копие на 

документа/ или Удостоверение за 

настоящ адрес, издадено от 

общината 

2 Дете с трайни увреждания над 50% 10 
Доказва се с документ от 

ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК 

3 Дете с един или двама починали 
родители 

10 Доказва се с копие на смъртен акт 

4 
Други деца от семейството, 

обучаващи се в училището 
8 

Копие на първа страница от 

ученическата книжка на ученика 

 
5 

Дете, което живее в 

семейство с повече от две 

деца 

 
6 

 
Акт за раждане 

 
 

6 

Дете, настанено за отглеждане в 

приемно семейство, Център за 

настаняване от семеен тип / ЦНСТ/ 

или семейство на роднини и близки по 

чл. 26 от Закона за закрила на детето 

 

4 

 
Документ от АСП, отдел „Закрила на 

детето“, ЦНСТ 

 


